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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามนโยบาย  

5 ด้านตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กับประสิทธิผลของ 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1ปีพุทธศักราช2558 จ�านวน 2,083คน 

สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มหลายข้ันตอนได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง327คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

คร้ังนี้เป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าความ 

เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r
xy

) ของเพียร์สัน

 ผลการศึกษา	

 1. ระดับความคิดเห็นของ ครูผู้สอน และบุคลากรการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ของ

โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

 2. การปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนกับประสิทธิผล 

ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก  

( r
XY

 = .925) เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยพบว่ามีความสัมพันธ์ใน 

ระดับสูง 3 องค์ประกอบคือ1) การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน  

2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้มีทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและ 3) การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษา 
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ในอาเซียนและองค์ประกอบย่อยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง2 องค์ประกอบคือ1) การพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียนและ 

2)การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ค�าส�าคัญ	:	การจัดการเรียนการสอน หลังสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ABSTRACT

 The study was to investigate the relationship between implementing follow ASEAN 

declaration in educational aspect and educational effectiveness of the School in Mueng 

District under The Cha-Choeng-Sao Primary Educational Service Area office  

1. The population used in this study were 2,083 persons who included of teachers and school 

civil services of theschool inMueng District at 2015 academic year and were selected by 

multistagerandom sampling to be a sample group that had sample size 327 persons. The 

instruments used in this study was a questionnaire survey of a series were divided into 3 

parts which the scale value were 5 levels Ratting Scale. Data analysis were done by basic 

statistics which consisted of the percentage, mean, standard deviation and hypothesis were 

tested by Peason’s product moment correlation coefficient.

 The	results	revealed	as	follows:	

 1. The opinions level of teachers and school civil services for implementing follow 

ASEAN declaration in educational aspect andeducational effectiveness of school were both 

at high level in overall. 

 2. There were positive relationship as a whole at the highest level and still positive 

relationship at high level as individual aspects between implementing follow ASEAN 

declaration in educational aspect and educational effectiveness of the school under The 

Cha-Choeng-Sao Primary Educational Service Area office 1.There were 3 sub elements 

which stood on high relationship as follow 1)dissemination of knowledge, information and 

attitude about ASEAN 2) student and population potential development for enter to ASEAN 

properly 3) preparedness free education for AESEAN and 2 sub elements which stood on 

moderate relationship as follow 1) education standards development for student and teacher 

rotation in ASEAN 2) youth development for the resource ofASEAN. 

Key	words	:	Learning Conductibility, Enter for The Asian Community 
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บทน�า

 นโยบายในการด�าเนินการด้านการ

ศึกษาตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน ว่าด้วยการ

เสรมิสร้างความร่วมมอืด้านการศกึษาเพ่ือบรรลุ

ประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปันจาก

การประชมุคณะกรรมการระดบัชาตเิพือ่ขบัเคลือ่น

การศึกษาในอาเซียนสู ่การบรรลุเป้าหมาย 

การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในปี  2558  

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2553 ณ กระทรวง

ศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการเป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวง

ศึกษาธิการ ผู้แทนส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ผู ้อ�านวยการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

และผู้แทนกรมอาเซยีน กระทรวงการต่างประเทศ 

ที่ประชุมได้ให ้ความเห็นชอบร่างนโยบาย 

เพื่อด�าเนินงานตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน  

ด้านการศึกษา จ�านวน 5 นโยบาย (เอกราช  

อะมะวัลย์ : 2558) ดังนี้

 1) การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

และเจตคติที่ ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร ้าง 

ความตระหนักและเตรียมความพร้อมของ 

ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558

 2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน (วราวุฒิ เด่นดี : 2558)

 3) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและ 

ครูอาจารย ์ ในอาเซียน  รวมทั้ ง เพื่ อ ให ้ม ี

การยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกัน 

ในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยน

เยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล 

(นภัสมน นันทมัจฉา : 2559)

  4) การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิด 

เสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย  

การจดัท�าความตกลงยอมรบัร่วมด้านการศกึษา 

การพฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขา

วิชาชีพส�าคัญต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรี 

การศึกษา ควบคู ่กับการเป ิดเสรีด ้านการ 

เคลื่อนย้ายแรงงาน

  5) การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป ็น

ทรัพยากรส�าคญัในการก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน

อันถือเป ็นนโยบายหลักในการน�ามาใช ้ใน 

การบรหิารจดัการโรงเรยีนเพือ่เตรยีมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 งานวิชาการ เป ็นภารกิจหลักของ 

สถานศึกษาที่ พระราชบัญญัติการการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบบั 2) พ.ศ. 2545 มุง่ให้กระจายอ�านาจในการ

บริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด 

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนินการ

ได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน 

ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย

ทกุฝ่าย ซึง่จะเป็นปัจจยัส�าคญัท�าให้สถานศกึษา

มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถ

พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเ รียนรู ้ 
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ตลอดจนการวดัผล ประเมนิผล รวมทัง้วดัปัจจยั 

เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน  

ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ 

(ธีราภรณ์ ผลกอง : 2559) งานวิชาการจึงมี

บทบาทส�าคัญในการพัฒนานักเรียน ในการ 

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียน

ในสั งกั ด  4  อ� า เภอ  คื อ  อ� า เภอ เมื องฯ  

อ� า เ ภ อ บ ้านโพธิ์  อ� า เภอบางปะกง และ 

อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว มี โ รง เรียนในสังกัด

จ�านวน142 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาส 

นักเรียนจ�านวน 3.276 คน ครูและบุคลากร 

ในโรงเรียน รวม 2,083คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2559 จาก www.donthong.ac.th)  

ซ่ึงพืน้ทีข่องส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 เป็นพื้นที่ที่มีทั้งสภาพ 

ที่เป็นเมือง ชนบทกึ่งเมือง และพื้นที่ชนบท 

เนือ่งจากเป็นจงัหวดัทีห่่างจากกรงุเทพมหานคร

เพียง 60 กม และในอ�าเภอบางปะกง กับ 

อ�าเภอเมอืงบางส่วนยงัมสีภาพเป็นพ้ืนทีท่ีถ่กูจดั

ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงน่าสนใจ 

ท่ีจะศึกษาว่าในพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ เมื่อรับ

นโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนจากกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติ 

จะสามารถปฏิบัติในในระดับใดและนโยบายนี้

จะมคีวามสัมพนัธ์กบัประสทิธผิลของการจดัการ

เรียนการสอนอย่างไร

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจ ทีจ่ะศกึษาประสทิธผิล

ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน 

เขตอ�าเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 หลังจากรัฐบาลไทยประกาศ

ว่าเข้าเทศเข้าร่วมในประชาคมอาเซียนแล้วว่า

ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนเป็น

อย่างไรและมคีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้องกบันโยบาย

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนด้านการศึกษาตามนโยบายทั้ง 5 ด้าน

ของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ โดยศึกษา 

หลังจากท่ีประเทศเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน

เรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ปฏบิตัติามนโยบาย 5 ด้านตามปฏญิญาอาเซยีน

ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กับ

ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ใน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

สมมติฐานการวิจัย

 การปฏิบัติตามนโยบายกระทรวง

ศึกษาธิการเรื่องการเตรียมความพร้อมด้าน 

การศึกษาเมื่อประเทศไทยเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล

ของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
77

ระเบียบวิธีวิจัย

	 1.	 ขอบเขตเนื้อหา

  การศึกษาเรือ่งนีมุ่้งศกึษาประสทิธิผล

ของการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นผลสะท้อน

จากการบริหารงานวิชาการ7 ด้านของโรงเรียน

ในเขตในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 คอื 1) การพฒันา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) การจัดท�า

ทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 3) การบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4) การส ่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  

5)  การส ่ง เสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการศกึษา 6) การพัฒนาห้องสมดุ

และแหล่งเรียนรู ้และ 7) การสร้างเครือข่าย

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ซ่ึงจะสะท้อนประสทิธผิลในการจดัการเรยีนการ

สอนว่ามคีวามสัมพันธ์กบันโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการเพื่อด�า เนินงานตามปฏิญญา 

ชะอ�า-หัวหินด้านการศึกษาจ�านวน 5 นโยบาย

ดังนี้  1) การเผยแพร่ความรู ้ข ้อมูลข่าวสาร 

และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือสร้างความ

ตระหนกัและเตรยีมความพร้อมของครคูณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษา

และประชาชนเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภายในปี2558 2) การพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้มีทักษะที่

เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 3) การพัฒนามาตรฐาน 

การศึกษาเพื่อส ่งเสริมการหมุนเวียนของ

นักศกึษาและครอูาจารย์ในอาเซยีน 4) การเตรยีม

ความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน 

เพือ่รองรบัการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

5) การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญ

ในการก้าวสู ่ประชาคมอาเซียน (ญตินันท์  

แก้วงาม : 2559)

	 2.	ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 2.1.	 ตัวแปรอิสระคือการปฏิบัติ

ตามตาม นโยบายด้านการศกึษา จ�านวน  5 ด้าน

ในการเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

ได้แก่ 1) การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและ

เจตคติที่ดี เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร ้างความ

ตระหนกัและเตรยีมความพร้อมของครคูณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษา

และประชาชนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภายในปี25582)การพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้มีทักษะที่

เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 3) การพัฒนามาตรฐาน 

การศึกษาเพื่อส ่งเสริมการหมุนเวียนของ

นกัศกึษาและครอูาจารย์ในอาเซยีน 4) การเตรยีม

ความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน 

เพือ่รองรบัการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

5) การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญ

ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

	 	 2.2.		ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผล

ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นผลสะท้อน

จากการบริหารงานวิชาการ7 ด ้านได ้แก ่  

1) การพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ 

2)การจัดท�าทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 

3) การบรหิารกลุม่สาระการเรยีนรู ้และ กจิกรรม

พฒันาผูเ้รยีน 4) การส่งเสรมิคณุภาพการจดัการ

ศึกษา 5) การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ 
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เทคโนโลยทีางการศกึษา 6) การพัฒนาห้องสมดุ

และแหล่งเรียนรู ้และ 7) การสร้างเครือข่าย

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

	 3.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  

คือ ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 1 ปีพุทธศักราช 2558 จ�านวน 

2,083คน และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบ

หลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) 

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง

ของKrejcie and Morgan ได ้ขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 327คน 

  4.	 เครื่องมือในการรวมรวมข้อมูล 

คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

   ส่วนที	่ 1	 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมลีกัษณะ 

เป็นแบบส�ารวจรายการ (Checklist)

   ส่วนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า(Ratting Scale) มี 5 

ระดับเพื่อถามระดับความคิดเห็นของผู ้ตอบ

แบบสอบถามว่าโรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานอยู่

ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อด�าเนินงานตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน 

ด้านการศึกษา จ�านวน 5 ด้านในระดับใด

   ส่วนที่	 3	 เป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Ratting Scale)  

มี 5 ระดับเพื่อถามระดับความคิดเห็นของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามว่าโรงเรียนท่ีท่านปฏิบตังิาน 

อยู่มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเป็นผลมาจากบรหิารงานวชิาการ 7 ด้านอยูใ่น 

ระดับใด

 5. 	 สถิติ ในการวิ เคราะห ์ข ้อมูล 

ประกอบด ้วย ความถี่  ร ้อยละ ค ่าเฉ ล่ีย  

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิาน

โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r
xy

) ของเพียร์สัน 

(Peason’s product moment correlation 

coefficient)ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 

0.05

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการด�าเนินงานตามนโยบาย 5 ด้านของ

กระทรวงศกึษาธกิารเมือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน

กับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 

ซึ่งเป็นผลจากการบริหารวิชาการ7 ด้าน ของ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1ซึ่งสามารถเขียน

เป็นแผนภาพได้ดังนี้
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นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ

ด�าเนินงานตามปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน

ด้านการศึกษาจ�านวน5ด้านดังนี้

 1)	 การเผยแพร่ความรูข้้อมลูข่าวสาร 

และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อ

สร้างความตระหนกัและเตรยีมความพร้อม

ของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชน 

เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 

2558 (X
1
)

 2)	 ก า รพัฒน าศั ก ยภ าพขอ ง

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้มี

ทกัษะทีเ่หมาะสมเพือ่เตรยีมความพร้อม

ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (X
2
)

 3)	 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา

และครูอาจารย์ในอาเซียนของโรงเรียน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 (X
3
)

 4)	 การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิด

เสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการ

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (X
4
)

 5)	 การพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป็น

ทรัพยากรส�าคัญในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน (X
5
)

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ

สอน	 ซึ่งสะท้อนจากการด�าเนินงาน 

ด้านวิชาการของโรงเรียน 7 ด้านคือ

 1. ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ

กระบวนการเรียนรู้ (y
1
)

 2. การจัดท�าทะเบียนและวัดผล-

ประเมินผล (y
1
)

 3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (y
1
)

 4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการ

ศึกษา (y
1
)

 5. การส่งเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา (y
1
)

 6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง

เรียนรู้

 7. การสร้างเครอืข่ายพฒันาหลกัสตูร

และการจัดการเรียนการสอน (y
1
)

		 ตัวแปรอิสระ	 ตัวแปรตาม
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ผลการวิจัย

  1.  ระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อน และ

บุคลากรการศึกษาด้านอื่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามนโยบายเพือ่เตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคม

อาเซยีน และประสทิธผิลในการจดัการเรยีนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยท่ากับ 

3.82 และ 4.24 ตามล�าดับ

  2.  ความสมัพันธ์ระหว่างการปฏบิตัติาม

นโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมสู ่ประชาคม

อาเซยีน5ด้าน กบัประสทิธผิลในการจดัการเรยีน

การสอนของที่เป็นผลมาจากการบริหารงาน

วิชาการ 7 ด้านตามแนวทางของกระทรวง

ศึกษาธิการของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

อยู ่ในระดับสูงมาก (r
XY

 = .925) และเมื่อ

พิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อย 

พบว่า

  3.  การปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีนรายด้าน มคีวาม

สัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังนี้

   3.1 การเผยแพร ่ความรู ้  ข ้อมูล

ข ่าวสาร และเจตคติที่ดี เกี่ยวกับอาเซียน  

เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม

ของครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนมีความสัมพันธ  ์

กับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  

ในระดับสูง ( r
XY

 = .793)

   3.2  การพฒันาศักยภาพของนกัเรยีน 

นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ

จัดการเรียนการสอน ในระดับสูง (r
XY

 = .756)

   3.3  การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิด

เสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสัมพันธ์ 

กับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  

ในระดับสูง (r
XY

 = .756)

   3.4  การพฒันามาตรฐานการศกึษา

เพื่ อส ่ ง เสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา 

และครูอาจารย์ในอาเซียน มีความสัมพันธ  ์

กับประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  

ในระดับปานกลาง (r
XY

 = .665) และ

   3.5  การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป ็น

ทรพัยากรส�าคญัในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน 

มีความสัมพันธ ์กับประสิทธิผลในการจัด 

การเรยีนการสอน ในระดบัปานกลาง ( r
XY

 = .612)

อภิปรายผล

 จากผลการศึกษาการจัดการเรียน 

การสอนหลังสถานการณ์ที่ประเทศไทยเข้าสู ่

ระบบประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทราเขต 1 มปีระเดน็ทีน่่าสนใจซึง่ผูศ้กึษา

มาอภิปรายผลดังนี้

 1. ระดับการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อ

เตรียมความพร้อมสู ่ประชาคมอาเซียน ของ

โรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
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ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการปฏิบัติตาม

นโยบายน้ีของบุคลาการทางการศึกษาของ

โรงเรียนวัดดอนทองจึงอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อ

พิจารณาการปฏิบัติตามรายด้านพบว่าการ

ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนามาตรฐานการ

ศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา

และครอูาจารย์ในอาเซยีน อยูใ่นระดบัปานกลาง

เท่านั้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากร

ทางการศึกษามีความมุ่งมั่นในการเตรียมความ

พร้อมตนเอง ที่จะพัฒนานักเรียนให้ก ้าวสู ่

ประชาคมอาเซียน แต่กระน้ันก็ยังไม่มั่นใจใน

ส่วนของมาตรฐานการศึกษา ที่อาจจะยังไม่

พร ้อมส�าหรับการก้าวสู ่ประชาคมอาเซียน  

จึงท�าให้ความคิดเห็นเป็นดังผลการศึกษา 

ที่ค้นพบ

  2. เมื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็น

ของบคุลากรทางการศกึษาถงึประสิทธผิลในการ

จัดการเรียนการสอนที่เป็นผลสืบเนื่องจากการ

บริหารงานวิชาการเพื่อให้สนองตอบต่อการเตรี

ยมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนใน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 แล้วพบว่าบุคลากรทางการ

ศึกษาเห็นว่าประสิทธิผลในการจัดการเรียนการ

สอนทีเ่ป็นผลสบืเนือ่งจากการเตรยีมความพร้อม

ของบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก  

ซึ่งการบริหารงานวิชาการตามแนวทางของ

กระทรวงศกึษาธกิารประกอบด้วย (1) การพฒันา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (2) งานทะเบยีน

และวัดผล (3) การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียน(4)การส่งเสริม

ระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  

การปฏบิตัติามนโยบายด้านการเผยแพร่ความรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน 

เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม

ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 อยู่ในระดับ

มากที่สุด (X=4.62) การปฏิบัติตามนโยบาย

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศึกษาใน

อาเซยีนเพือ่รองรบัการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน อยู่ในระดับมาก (X =4.20)การปฏิบัติ

ตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน อยู่ในระดับมาก (X = 3.72 )การปฏิบัติ

ตามนโยบายการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเป ็น

ทรพัยากรส�าคญัในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน 

อยู่ในระดับมาก (X =3.72 )และ การปฏิบัติตาม

นโยบายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อ 

ส่งเสรมิการหมนุเวยีนของนกัศกึษาและครอูาจารย์

ในอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.84 )

ตามล�าดับ

 ค่าทางสถิติที่ค ้นพบนี้สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ เอกราช อะมะวัลย์ (2554) ที่วิจัย 

เรื่อง “การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ช่างฝีมือทหารในการเตรียมความพร้อมด้าน

บุคลากรสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 

2558” ซึง่พบว่าปัจจยัส�าคญัในการเตรยีมความ

พร้อมทางการศึกษาเมื่อประเทศไทยเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนคือ ปัจจัยด้านความเข้าใจ 

เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม
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(r
XY

 = .665) อาจเน่ืองจากบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียนเห็นว่าการหมุนเวียนของ

นักศึกษาและครูอาจารย์ในอาเซียน หน่วยงาน

ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการปฏิบัติตามนโยบายน้ี 

ควรเป็นกระทรวงศึกษาธิการ มากกว่าบุคลากร

ในโรงเรียน

  3.2 การปฏิบัติตามนโยบายการ

พัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส�าคัญในการ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธผิลในการจดัการเรยีนการสอน ในระดบั

ปานกลาง (r
XY

 = .612) เนื่องจากว่าบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนบางส่วนอาจตีความ 

ค�าว่า “การพัฒนาเยาวชน” ในความหมาย 

ท่ีกว้าง กล่าวคอืเป็นท้ังเยาวชนในระบบโรงเรียน

และเยาวชนนอกระบบโรงเรียน ซึ่งเมื่อกล่าวถึง

เยาวชนนอกระบบโรงเรียนแล้วยังมีหน่วยงาน 

อื่นๆ ที่รับผิดชอบในการด�าเนินงานอยู่แล้ว เช่น 

กระทรวงแรงงาน (กรมแรงงาน และกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน) กระทรวงมหาดไทย (กรมการ

พฒันาชมุชน กรมการปกครอง ฯลฯ ) และหน่วยงาน

ทางด ้านความมั่นคงบางหน ่วยงานของ 

กระทรวงกลาโหม ที่ฝึกฝนอาชีพให้กับเยาวชน

ในชนบทโดยเฉพาะเยาวชนในพืน้ท่ีมคีวามมัง่คง

น้อย ฯลฯ ดังนั้นจึงท�าให้บุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียนให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตาม

นโยบายด้านนี้น้อยเกินไป

  เมื่อกล่าวโดยสรุป ข ้อค้นพบใน 

เรื่องความสัมพันธ ์ระหว่างการปฏิบัติตาม

นโยบาย 5 ด้านตามปฏิญญาอาเซียนด้าน 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ปฎิญญา

ชะอ�า-หัวหิน) กับประสิทธิผลของการจัดการ

คณุภาพการจดัการศกึษา (5) การส่งเสรมิพฒันา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

(6) การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้และ 

(7) การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน โดยการบรหิารงานวชิาการ

ตามแนวทางของกระทรวงศกึษาธกิารนีบ้คุลากร

ทางการศึกษามีความคิดเห็นว ่าส ่งผลต ่อ

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับมากทุกด้าน

  3. ผลจากการอภิปรายข้อ 1 และ 2 

เมื่อผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ

ตามนโยบาย 5 ด้านตามปฏิญญาอาเซียนด้าน

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ปฎิญญา

ชะอ�า-หัวหิน) กับประสิทธิผลของการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 พบว่า

มีความสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก  

(r
XY

 = .925) น่ันหมายถึงว่าถ้าโรงเรียนมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายการเตรียมความพร้อมด้าน

การศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเข้มแข็ง

มากเท่าใด ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาก็

จะดขีึน้มากเท่านัน้ และเมือ่พจิารณาในรายองค์

ประกอบย่อยของความสมัพนัธ์จะพบว่าตวัแปร

ที่ศึกษาทั้ง 2 ตัวจะมีความสัมพันธ์ในระดับสูง

เกือบทัง้หมด ยกเว้นอยู ่2 คู ่ทีม่คีวามสมัพนัธ์ใน

ระดับปานกลาง คือ

  3.1 การปฏิบัติตามนโยบายการ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการ

หมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ใน

อาเซียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ

จัดการเ รียนการสอน ในระดับปานกลาง  
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ศึกษาของโรงเรียนวัดดอนทอง สามารถ

สนับสนุนความคิดเบื้องต ้นของผู ้วิจัยที่ว ่า 

ตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้ ควรจะมีความสัมพันธ์กัน 

ในทางบวก ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้

 1. น�าผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนา 

การบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 1 

 2. น�าผลการศกึษา เป็นข้อมลูสาระสนเทศ

ในการวางแผนงานการบริหารงานวิชาการ 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราทั้งเขต 1 และ เขต 2 

ข้อเสนอแนะส�าหรบัการท�าวจิยัครัง้ต่อไป

 1.  ควรศึกษาความคดิเหน็ต่อการบรหิาร

งานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การมัธยมศึกษา

 2. ควรศกึษาความต้องการของนกัเรยีน 

ประชาชน หรือผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน 

ท้ังที่ สังกัดในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา และสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การมัธยมศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าผู้รับบริการ 

จากโรงเรียนต้องการให้โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบัน

หลกัด�าเนนิการด้านใดบ้านเพ่ือส่งผลให้เยาวชน

ไทยสามารถสร้างโอกาสและใช้ประโยชน์จาก

การท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคม

อาเซียนได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง

บรรณานุกรม
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